
 আমােদর নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর ঐশী সফেরর 
িবরিত�ল িফিলি�েনর ভ�িমেত, মহান িজহােদর মাস রমজানুল 
েমাবারেকর এই সমেয় - জায়নবাদীেদর প� েথেক আমােদর মুসিলম 
ভাই েবানেদর উপর েয জুলুম িনয�াতন চলেছ, এ অব�ায় েমাবারক 
আল আকসার �হরায় িনেয়ািজত বীর মুজািহদেদরেক সাহােয�র জন� 
যিদ মুসিলম উ�াহ তাড়না অনুভব না কের, তেব িনঃসে�েহ তা 
উ�াহর ললােট একরাশ ল�া ও কলে�র িতলক হেয় অি�ত 
থাকেব। 

আল-আকসা ও েশখ জাররাহ’েত নামাজরত মুসিলমেদর সে� ক�ক�র 
ও �কেরর বংশধর ই�দী েগা�ী েয কাপু�েষািচত অন�ায় কেরেছ তা 
সু��ভােব মুসলমানেদর ব�াপাের তােদর মেনর অ�ক�েপ পুি�ভ�ত 
শ�তা, িবে�ষ ও ে�ােভর জানান িদেয় যাে�। �কািশত হেয় যাে� 
েয অিধক�ত আল-আকসার �ংস�ূেপর ওপর ই�দীরা তােদর 
�িত�ত েট�ল িনম�ােণর লে�� বাইত�ল মুকা�ােসর ভ�িম েথেক 
মুসলমানেদরেক িনি�� করার ব�াপাের কতটা ব�পিরকর! ১৯৪৮ 
ও ১৯৬৭ সােলর পরাজেয়র মতই আেরা একিট পরাজেয়র �াদ 
মুসিলম উ�াহেক আ�াদন করােনা এবং মুসলমানেদরেক িনেজেদর 
িভেট-মািট ত�াগ কের িহজরত করেত বাধ� করার জন� তােদর 
পদে�প ও পিরক�না�েলা খুব সাজােনা-েগাছােনাভােবই এেগাে�। 
গতিদেন যা ঘেটিছল, আজ আবার তাই ঘটেত চেলেছ। 

এেহন পিরি�িতেত মুসিলম উ�াহর গা�ার শাসকবগ� - যারা েজার 
কের উ�াহর উপর েচেপ বেস আেছ, তারা িনেজেদর �ীন ও �াণেক 
জায়নবাদীেদর কােছ িবি� কের িদেয়েছ। িনেজেদর গিদ িটিকেয় 
রাখার �ােথ� এবং মুসিলম জািতেগা�ী�েলার িব�ব েমাকােবলায় 
�েয়াজনীয় শি� ও সমথ�ন লােভর জন� পি�মা েদশ�েলার কােছ 
তারা িনেজেদরেক সঁেপ িদেয়েছ। এ কারেণ েদখা যায় েয, ই�দীেদর 
সে� স�ক� �াভািবকীকরণ ও িডল অব দ� েস��িরর মত মুসিলম 

জািতর �াথ�িবেরাধী চ�ি��েলার সে� একা�তা েঘাষণার মধ� িদেয় 
জায়নবাদীেদর সে� িম�তা �াপেন তারা রীিতমেতা �িতেযািগতায় 
িল� হেয়েছ। 

িব� আজ জায়নবাদীেদর পে�। অথ�বল, অ�শ�, জনবল এমনিক 
িচিকৎসা সাম�ী িদেয় আজ জায়নবাদীেদরেক সাহায� করা হে�। 
েকারআেনর বণ�নামেত আ�াহর ে�ােধ িনমি�ত অিভশ� ই�দী 
জািতর �িত অনুর� কােফর পি�মা েদশ�েলা কেরানা ভাইরােসর 
ভ�াকিসন সরবরােহ িনেজেদর জনগেণর ওপর জােয়ািন�েদরেক 
�াধান� িদেয়েছ। কারণ হেলা - তারা এই জায়নবাদী চ�েক ইসলাম 
ও মুসলমানেদর েমাকােবলায় �থম সািরর ৈসন� বেল �ান কের। 

আ�াহর দয়া ও অনু�েহ অ� িকছু ব�িত�ম ছাড়া উ�াহর উলামােয় 
েকরােমর িবরাটাংশ, িচ�ািবদ ও মান�গণ� ব�ি�বগ� বায়ত�ল মুকা�াস 
সহ িবে�র অন�ান� ভ�িমেত ক�ফ�ির ও েখাদাে�ােহর িব�ে� যু�রত 
বীর মুজািহদেদর ব�াপাের অন�ায়মূলক ও হতাশাজনক আচরণ কের 
যাে�ন। আ�াহ সুবহানা� ওয়া তা'য়ালা দাওয়াত ও িজহাদ, তা�ত 
েগা�ীর সামেন সত� উ�ারণ, উ�াহর মােঝ জাগরণ ৈতির, আ�াসী, 
গা�ার ও শ�পে�র তােবদারেদর িব�ে� িব�েব মুসিলম উ�াহেক 
েনত��দােনর েয িবষয়�েলা তােদর উপর ওয়ািজব কের িদেয়েছন, 
েসসব পালেন তােদর অ�ের ি�ধা�� েদখা যাে�। উ�াহর �াথ� 
র�ার লে�� �িতি�ত িবিভ� সং�া, েফারাম ও �িত�ান েয�েলার 
সুফল আজ উ�াহ পাবার কথা িছল, েস�েলা বত�মােন েকবল েকঁেদ 
েকঁেদই তােদর দািয়� েশষ কের িদে�ন। এইেতা অিতস�িত 
শাইখুল আজহার সােহব সু��ভােব একথাই েঘাষণা করেলন। ই�া 
িল�ািহ ওয়া ই�া ইলাইিহ রািজউন! 

কারাগার�েলা আজ সত�িন� উলামােয় েকরাম, দায়ী, উ�াহর 
িফিকের িনম� দািয়�শীল ব�ি�বগ� এবং সেত�র ব�াপাের ব�ক� 
সং�ারকেদর িদেয় ভের আেছ। েকবল উ�াহর �িতেরাধ িহেসেব 

এবং অিধক�ত ইসলািমক পুণ�ভ�িম ও পিব� �ানসমূহ মু� করার 
লে�� আ�াহর পেথ েযসব েলাক িজহাদরত রেয়েছন তােদর িব�ে� 
যুে�র আ�ন ��িলত করা হেয়েছ। আজ মুজািহদরা িবে�র িবিভ� 
�ােন লড়াই কের যাে�ন আর তােদর দৃি� িনব� েরেখেছন বাইত�ল 
মুকা�ােসর �িত যা পুন��ােরর অ� হেলা-‘পথ �দশ�নকারী 
েকারআন ও সাহায�কারী তেলায়ার’। 

অপসং��িতর ক��র পািপ� িমিডয়া িকয়াম ও িসয়ােমর এই মােস 
উ�াহেক িবেনাদন, জীবন উপেভাগ ও এমনই চটকদার িবিভ� নােম 
অ�ীলতা ও েবহায়াপনার সাগের ড�িবেয় েরেখেছ। আজ তারা এমন 
ে�াগান মুসিলমেদর মুেখ ত�েল িদে� তােত মেন হয় েযন আমরা 
সারা জীবন েবঁেচ থাকেবা। এমিনভােব উদারতা, পরমতসিহ��তা ও 
অসা�দািয়কতার নােম আ�াহর �ীেনর িব�ে� যুে�র ে�া�াম 
সাজােনা হে�। উ�বাদ ও স�াসবাদ েমাকােবলার নােম 
মুজািহদেদরেক িবক�তভােব িচি�ত করা হে�। সং�ার, �গিত ও যুগ 
চািহদার নােম নাি�ক�বাদ ও ধম�ে�াহ �চার করা হে�। আর উলুল 
আমেরর আনুগেত�র নােম জুলুেমর ব�াপাের নীরবতা অবল�ন কের 
জািলম েগা�ীেক সুেযাগ েদয়া হে� এবং ফ�ািসবােদর �িত সমথ�ন 
জানােনা হে�। লা হাওলা ওয়ালা ক�ওয়াতা ই�া িব�াহ! 

িক� আমােদর ভ�েল েগেল চলেব না। েগাটা উ�েত মুসিলমা� 
কখেনাই একসে� িঝিমেয় পড়েব না। বাইত�ল মুকা�ােসর �হরায় 
িনেয়ািজত উ�াহর বীর েসনানীরা �মাণ কের িদেয়েছ েয, এই 
উ�াহর মেধ� এমনসব যুবক-বৃ�, নারী-প�ুষ রেয়েছ, যারা 
িনেজেদর �ীন ও ইসলােমর পুণ�ভ�িম�েলার জন� িনেজেদর জীবন 
িবিলেয় িদেত ��ত। েগাটা িব� েসই বীর েসনানীেদর �ািপত দ�ৃা� 
অবেলাকন কেরেছ - যা েদেখ অ�রা�া েকেঁপ ওেঠ, চ�� অ�সজল 
হেয় ওেঠ আর েদহ-মন অনুভ�িতর আিতশেয� েনেচ ওেঠ। 

পিরেবশনায়: আন-নাসর িমিডয়া 
রমজান ১৪৪২ িহজরী 

বারা ইবেন মােলক-এর 
উ�রসূিরেদর পর্হরায় আল-আকসা 

আন নািফর বুেল�ন - ৩৪ 

 ِبْسِم اهللَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ 



আমরা েতা েদেখিছ পুেরাপুির িনর� আমােদর যুবেকরা কী�েপ ব� 
রকম অ�শে� সি�ত জায়নবাদী কাপ�ুষ েসনােদর সে� ট�র 
িদেয়েছ। এসব দশৃ� অবেলাকেন সালেফ-সােলহীেনর ঘটনা মেন পেড় 
যায়; তােদর মােঝ িজহাদ ও শাহাদােতর কী�প আকা�া িছল এবং 
বাইত�ল মুকা�ােসর পিব�তা র�ার জন� তারা েকমন আ�ত�াগী 
িছেলন! সালেফ সােলহীেনর েতমনই একিট ঘটনা আমরা এখােন 
বণ�না করেবা। কারণ আজ এক বীর মুজািহদ িনেজর পূব�পু�েষর 
অনুসরেণ অনু�প ঘটনার অবতারণা কেরেছ। 

আমরা েসই বীর মুজািহেদর পবূ�পু�ষ মহান সাহাবী বারা ইবেন 
মােলক রািদয়া�া� আন�র কথা �রণ করিছ। িতিন বেলিছেলন: 

 “েহ মুসলমােনরা! আপনারা বাগান-দুেগ�র অভ��ের আমােক 
িনে�প ক�ন, আিম লড়াই কের আপনােদর জন� ফটক খেুল েদব।” 
তখন িঠকই মুসিলম বািহনী েসই সাহাবীেক সীমানা পাঁিচেলর উপর 
েথেক বশ�ার সাহােয� বাগােন িনে�প কেরিছেলন। তখন িতিন ফটক 
েখালার জন� মুরতাদেদর িব�ে� একাই লড়াই কেরিছেলন এবং েশষ 
পয�� িঠকই ফটক খুেল িদেত স�ম হেয়িছেলন। েস ফটক িদেয় 
মুসিলম বািহনী েভতের �েবশ কের এবং মুসলমানেদর িবজয় সূিচত 
হয়। এত যুগ পর েস সাহাবীর আদিশ�ক স�ান িঠক েতমিন আহবান 
জািনেয়েছন িনজ সাথীবেগ�র �িত। েস তােদরেক অনুেরাধ কেরেছ, 
তােদর কােছ েযেহত� েকােনা বশ�া েনই তাই তারা েযন িনেজেদর 
কাঁেধ তােক উে�ালন কের। অতঃপর ব�রকম অ�শে� সি�ত 
জায়নবাদী েসনােদর িদেক তােক িনে�প কের। 

এই বীর মুজািহদ ভাই যিদও মুসিলম বািহনীর জন� শহর খুেল িদেত 
পােরিন, যিদও েস �কাশ� িবজেয়র কারণ হেত পাের িন, িক� 
আমরা যিদ গভীরভােব িচ�া কির তাহেল বুঝেবা েয, তার এেহন 
কম�কা� েকান অংেশ িবজেয়র চাইেত কম নয়!!  

েস এবং তার বীর মুজািহদ সাথীবগ� আ�াহর �ীন ও দুব�ল মুসিলম 
ভাই-েবানেদর সাহােয� এিগেয় না আসা �িতিট মুসলমােনর সামেন 
এই দ�ৃা� �াপন কের িদেয়েছ েয, ঠ�নেকা যুি� েদিখেয় এবং এ 
জাতীয় কথা বেল িজহাদ েথেক িপিছেয় থাকার েকান সুেযাগ েনই। 
িজহােদর জন� বত�মােন ট�াংক, িবমান, রেকট, িমসাইল ও ে�পণা� 
ইত�ািদ লাগেব – এ অজুহাত েয এেকবােরই ঠ�নেকা তা এই বীর 
মুজািহদ �মাণ কেরেছন।  

ইে�হাদ উলামা-উল মুসিলিমেনর �ধান এই রমজােন অনুি�ত 
‘শরীয়ত ও আমােদর জীবন’ শীষ�ক একিট েসিমনাের ব�ব� েদয়ার 
সময় একথা বেলেছন েয, “আিম-আপিন েকউই এখন িজহাদ করেত 
স�ম নই। কারণ বত�মােন িজহােদর জন� �েয়াজন হল রেকট, 
িমসাইল, ে�পণা� ও জ�ীিবমান।” িতিন এ ব�ব� িদেয়েছন ফরেজ 
িকফায়া িজহাদ �সে� আেলাচনা কােল। লা হাওলা ওয়ালা ক�ওয়াতা 
ই�া িব�াহ আিলিয়�ল আিজম! 

বাইত�ল মুকা�ােসর �হরী বীর মুজািহদরা িবিভ� রণা�েন যা 
করেছন, তা এ কথারই �মাণ বহন কের েয, মুসিলম যুবকেদর 
অ�ের এজাতীয় কাপ�ুেষািচত ধ�ান-ধারণার েকান �ান েনই। কারণ 
তারা আ�াহ তায়ালার বাণী পাঠ কেরেছ- 
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অথ�ঃ েতামরা েবর হেয় পড় �� বা �চ�র সর�ােমর সােথ এবং 
িজহাদ কর আ�াহর পেথ িনেজেদর মাল ও জান িদেয়, এিট 
েতামােদর জেন� অিত উ�ম, যিদ েতামরা বুঝেত পার। (সূরা আত-
তাওবাহ ৯:৪১) 

উ�াহ’র শহীদ শাইখ উসামা িবন লােদন রিহমা��াহ এজাতীয় 
ঘটনার ব�াপাের অ� েয ক'িট কথা বেলেছন, মুসিলম জািত িহেসেব 

িনেজেদর ওপর েথেক লা�না-গ�না েঝেড় েফলেত এবং িবজয় 
অথবা শাহাদাতেক ল�� বািনেয় স�ান ও ময�াদার পেথ পদাপ�ণ 
করেত উৎসািহত করার জন� - উ�াহ’র শহীদ েয বাণী িদেয়েছন তা 
আজ আমােদর �রণ করার সময় এেসেছ। 

িতিন রিহমা��াহ বেলন:  

“েহ ি�য় উ�েত মুসিলমা�! 

মহান এই ঘটনা�েলাই মূলত েসই েমাবারক িজহাদ যার 
ধারাবািহকতায় আমরা অভী� লে�� েপৗঁছেত স�ম হেবা। এ পেথই 
আমরা �িত�ত সুসংবােদর বা�বায়ন েদখেত পােবা। এজাতীয় 
ঘটনা�েলা সংঘিটত হয় আমােদর কাপ�ুেষািচত ধ�ান-ধারণা ও 
েচতনার মিরচা পির�ার করেত। আমরা েতা ঠ�নেকা যুি� েদিখেয় 
বিল—‘আমরা িক আর করেত পাির?! আমােদর েতা িকছুই করার 
েনই। এখন েতা আমােদর শি� সামথ�� েনই।’  

আজ যখন উ�াহর র�া� ইিতহাস রিচত হে� এমতাব�ায় উ�াহর 
বীর েসনানীেদর মি�ে� এসব ঠ�নেকা যুি�র েকান �ান েনই। তােদর 
অ�র এসব েমেন েনেব না। �াণ�াচ�েয�র অিধকারী সাহসীেদর 
এসেব আ�হ েনই। �াধীনেচতা মন এসেবর ধার ধাের না। �েত�েকই 
আজ িজহােদর ব�াপাের এবং জাতীয় জাগরণ ৈতিরর িবষেয় 
দািয়�শীল। আর সব ধারার সব��েরর জাতীয় েনত�বৃে�র দািয়� 
হেলা উ�াহর এই র��রণ বে� এিগেয় আসা। জাতীয় গা�ারেদর 
মুেখাশ উে�াচন করার দািয়� আজ তােদরই। এসম� �িত�ান ও 
সং�ার অধীেন েথেক েনত�বৃে�র মেধ� েথেক েকউ যিদ তার ওপর 
চাপ সৃি� হওয়ার কারেণ, এমিনভােব খুন, �ম, েজল-জুলুম 
ইত�ািদর কারেণ সব�া�ক এই সং�ােরর পেথ িনেজ এেগাবার িহ�ত 
না রােখন, তেব কমপে� এেতাট�ক� কাজ েতা তার জন� অবশ�ই 
বা�নীয় েয, তারা অন�েদর জন� সুেযাগ ৈতির কের েদেবন। যােত 



অেন�রা সব�া�ক সং�ার ও পিরবত�ন সাধেনর লে�� যথাযথ ব�ব�া 
ও কায�করী দুঃসাহসী পদে�প �হণ করেত পাের। িক� িনেজরা বেস 
থাকা েসই সে� অন�েদর জন� সুেযাগ ব� কের েদয়া —তা হেত 
পাের না। িন�নীয় অেপ�া, �হর গণনা, অব�া েদখেত থাকা, জয়-
পরাজেয়র স�াবনা িবেবচনা করা —এজাতীয় হারাম কাপু�েষািচত 
কাজ েথেক অবশ�ই েনত�বৃ�েক েবঁেচ থাকেত হেব। েয িজহাদ 
আ�াহ তায়ালার িনে�া� বাণী পাঠকারী মুজািহদ দলেক েবর 
কেরেছ— 
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অথ�ঃ অতঃপর িনিষ� মাস অিতবািহত হেল মুশিরকেদর হত�া কর 
েযখােন তােদর পাও, তােদর ব�ী কর এবং অবেরাধ কর। আর 
�েত�ক ঘাঁিটেত তােদর স�ােন ওঁত েপেত বেস থাক। (সূরা আত-
তাওবাহ ৯:৫) 

েস িজহাদ উ�াহর অন�ান� স�ানেদর মােঝও �ৃহা ও জাগরণ সৃি� 
করেত স�ম। কারণ িজহাদ েকয়ামত পয�� অব�াহত থাকেব। আর 
ব�ি�গতভােব আমােদর সবারই িদন গণনা হে�। িনধ�ািরত সময় 
পার হবার পর সকলেক আ�াহ তায়ালা সামেন দাঁড়ােত হেব। 
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অথ�ঃ অতঃপর েকউ অণু পিরমাণ সৎকম� করেল তা েদখেত পােব 
(সূরা িযলযাল ৯৯:৭) 
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অথ�ঃ এবং েকউ অণু পিরমাণ অসৎকম� করেল তাও েদখেত পােব। 
(সূরা িযলযাল ৯৯:৮) 

েহ ি�য় উ�েত মুসিলমা�! 

েয ব�ি� মাত�ভ�িমর এক িবঘত িবি� কের িদেত পাের, েস একিট 
রা�ও িবি� কের িদেত পাের। এক েফাঁটা রে�র মূল� যার কােছ 
েনই, এক সাগর রে�র মূল�ও তার কােছ থাকেত পাের না। একিট 
জািতস�ােক যারা িনি�� কের িদেত পাের, তারা এক িবরাট 
উ�াহেকও িনি�� কের িদেত পাের। আজ যারা িনেজেদর কােন 
িছিপ িদেয় েরেখেছন, আপনােদর িবপেদ কাল অন�রাও িনেজেদর 
েচােখ পদ�া িদেয় রাখেব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তাই েহ উ�েত ইসলাম!  

আমার িব�ব জুলুম ও অনাচােরর িব�ে�; অন�ায় ও সীমাল�েনর 
িব�ে�; লা�না-গ�নার জীবেনর িব�ে�; আমােদর আ�াহর �ীন 
অেপ�া �িট�িজ আমােদর কােছ অিধক মূল�বান নয়। আমােদর 
স�ান ও স�ম অেপ�া ধন-েদৗলত আমােদর কােছ অিধক দামী নয়। 
আমােদর অনুভ�িতেত লা�না-গ�নার জীবন অেপ�া মৃত�� আমােদর 
জন� অিধক ক�কর নয়। এ অব�ায় উ�াহর �িতিট সদেস�র জন�ই 
করণীয় িকছ ুনা িকছু করার সুেযাগ অবশ�ই রেয়েছ। 

েতমিন িকছ ুিবষয় িনে� ত�েল ধরা হেলাঃ 

- আপসকািমতা �ত�াখ�ান করা এবং গা�ার শাসকেদর পতেনর 
আগ পয�� িবে�াভ কম�সূিচ ইত�ািদ পালেনর মধ� িদেয় উ�াহেক 
সংগিঠত করা ও সেচতন কের েতালা। 

- িনেজেদর েদশ, জািত, ধম� ও শিহদেদর সে� িব�াসঘাতকতায় 
িল� মুরতাদ, মুনােফক ও কােফর শাসকেদর িব�ে� িবে�ােহর েচ�া 
করা। 

- পুেরা িবে� ব�াপকভােব এবং আমােদর আরব ইসলািমক 
ভ�খ��েলােত িবেশষভােব মািক�নীেদর ব�াপক �িতসাধন করা এবং 
তােদর সম� লােভর পথ ব� কের েদয়া। 

- মািক�ন ও ই�দী পণ� বয়কট করা 

- �িল ছুেঁড় েহাক, চাক� ছুির ইত�ািদ িদেয় েহাক িকংবা পাথর িদেয় 
আঘাত কের েহাক—েয েকান প�ায় মািক�নী ও ই�দীেদরেক হত�া 
করা 

- মুজািহদেদর �িত সমথ�ন ব�� করা, তােদর পৃ�েপাষকতা করা, 
তােদর শি� সরবরাহ করা এবং তােদর জন� েদায়া করা 

 

েহ আমােদর ি�য় িফিলি�িন ভাইেয়রা! 

আপনারাই পারেবন বীরে�র দ�ৃা� �াপন করেত! আপনারাই 
পারেবন আ�ত�ােগর মত উ�মূল� চ�কােত! আপনারাই পারেবন 
স�ান ও েগৗরব িছিনেয় আনেত! িদনিদন েগাটা উ�াহর স�েুখ 
সু�� হেয় উঠেছ েয, আ�াহর �ীন ও ইসলােমর পুণ�ভ�িম�েলা 
এতটাই ময�াদাশালী ও উ�মূেল�র েয, জীবন ও র� িদেয়ই েকবল 
এ�েলার মূল� েশাধ করা যায়।  

অতএব েহ িফিলি�িন ভাইেয়রা!  

আপনারা আ�াহর বরকেতর উপর ভরসা কের এিগেয় চলুন! 
আ�াহর প� েথেক েহদায়াত ও তাওিফক িনেয় আপনারা অ�সর 
হন!! আপনােদর র� আমােদরই র�; আপনােদর স�ান আমােদরই 
স�ান; আপনােদর স�ান আমােদরই স�ান; আমােদর-আপনােদর 
উৎসগ�ীক�ত এই �াণ ও �বািহত র� িকছুেতই বৃথা যােবনা 
ইনশাআ�াহ। ঐ স�ার কসম িযিন ব�তীত েকান ইলাহ েনই! িতিন 
অবশ�ই আপনােদরেক িবজয় দান করেবন; কখেনাই আপনােদরেক 
েছেড় যােবন না। আমরা-আপনারা এ পেথ চলেতই থাকেবা যত�ণ 
না িবজয় সূিচত হেয় িফিলি�ন আবার আমােদর হয় অথবা হামজা 
ইবেন আ�ুল মু�ািলব রািদয়া�া� আন�র মত জা�ািত সরাব আমরা 
পান কির। 
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অথ�ঃ িনপীড়নকারীরা শী�ই জানেত পারেব তােদর গ�ব��ল িক�প। 
(সূরা আস-�’য়ারা ২৬:২২৭)” 

 


